"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' בסימן ראש חודש .תחילתו של חודש חשוון .ומדוע מכונה הוא 'מר-חשוון'?
על שום אפרוריותו ,שהרי אין בחשוון אף יום אחד 'מתוק' .מתחילתו ועד סופו זהו חודש אפור' ,מר'.
למעשה מדובר בהחלטה שלנו .אנחנו אלה שמחליטים האם ה'אפרוריות' של חשוון מרירה או לא,
משום שבידינו 'להמתיק' אותה .בידינו ,להפגיש את חוויות החגים של חודש תשרי עם ההנהגה
היומיומית הפשוטה של חשוון ושל משך השנה.

חשוב לדעת!!!

אגרת תשלומי הורים – הגבייה בעיצומה .תודה לכל ההורים שהסדירו את התשלום.
באתר בית הספר פרסמנו מצגת הסבר לכל סעיפי התשלום עם פרטים לכל סעיף .בנוסף ,באתר בית הספר
מצוי הסבר על הקצאת תקציב מלגות לסיוע בתשלומי הורים תשע"ט וטופס בקשה לקבלת סיוע בתשלומי
הורים תשע"ט.
אנו מבקשים מכל ההורים להסדיר את אגרת התשלום לשנת זו.

חלוקת הספרים תימשך גם השבוע .שעות החלוקה שובצו במערכת לפי כיתות.

לוח אירועים בית ספרי – לוח מבחנים ולוח אירועים חברתיים התפרסם באתר .בלוח
המבחנים מתפרסם גם לו"ז להגשת עבודות .תלמידים והורים,אבקש להתבונן ולעקוב לעיתים קרובות.
אני מאחלת הצלחה מלאה לכל התלמידים בכל המשימות הלימודיות והחברתיות שנכונו להם.
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ההצגה 'אנה פרנק' במתנ"ס חוף אשקלון -
מצורפת הזמנה להצגה 'אנה פרנק' מטעם מוזיאון יד מרדכי ותיאטרון בית צבי .למעוניינים!
תלמידי יא ותלמידי מגמת התיאטרון י-יב יצפו בהצגה במהלך יום הלימודים  16/10בשעה .9:00

ומה בשקמה השבוע?

אספות הורים – התקיימו השבוע לכל השכבות .ההורים נפגשו עם המחנכים /המחנכות ועם
היועצות והמנהלות .הועבר מידע על תכניות לימודים  ,אירועים חברתיים ,תקנון לבוש והיעדרויות מלימודים,
נערכו בחירות לנציגות הורים ,נערכה החתמה על טפסים וניתנה במה לשאלות ותשובות .הנוכחות הייתה
בסביבות  70%מכלל ההורים .המחנכים ורכזי השכבות דיווחו על מפגש חשוב שכלל אוירה נעימה.
לידיעה ,הורים שטרם חתמו על טופס הצהרת בריאות והטפסים הנוספים מחויבים להסדיר החתמה זו מול
מחנך/ת הכיתה.
אני מבקשת שיתוף פעולה מלא מכלל ההורים בנושא.
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הכנה לצה"ל לשכבות יא – יב – השבוע התקיימו מס' פעילויות שקשורות לתכנית ההכנה לצה"ל.
בשקמה אנו מקיימים תכנית מקיפה ,שעוסקת בנושא ההכנה לצה"ל .שותפים לה שני גופים  :משרד הביטחון
ושירן שלם בעל חברה פרטית להכנת בני נוער לצה"ל  ,שם החברה "שירות משמעותי בצה"ל'.
לשכבה יא התקיימה הרצאה להורים ע"י נציג ממשרד הביטחון נושא ההרצאה היה תהליכי המיון והגיוס.
באותה שכבה התקיים ביום רביעי מפגש עם שירן ,שהעביר סדנה לתלמידים ובה משחק תפקידים ,סימולציה
והסברים לקראת הצו הראשון.
לשכבה יב' התקיימה ביום שלישי בערב הרצאה להורים בנושא המעבר מעולם אזרחי לצבאי.

הדרכה למבצע 'הקש בדלת' – מטעם האגודה למלחמה בסרטן .ההדרכה התקיימה לתלמידי
כיתות ז' שישתתפו במבצע ההתרמה ביום שני  .15/10ההדרכה התמקדה בחשיבות הנושא ,צחשיבות
ההתרמה והתרומה ההתנדבותית .התלמידים גילו עניין.
ועם סיומם של דפי 'מה שקמה' ,אני מאחלת לכולנו שבת רגועה ושקטה באזורנו

